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لتوضيح آليات تنفيذ التدرجات السنوية المكيفة والمعدلة بما يتماشى والزمن المتاح خاصة بعد تأخير الدخول المدرسي إلى غاية  
تخفيف المضامين عند االقتضاء و التي يجب تناولها في القسم و   نوفمبر،  تم ضبط في  التدرجات السنوية المكّيفة والمعدلة  التعممات04

لصفية و اعتماد ممارسات ال صفية بما يتناسب والحجم الزمني المتاح لمدراسة وفق المخططات االستثنائية  الممارساتت لتعديالاقتراح 
. لتنظيم التمدرس،  مع الحرص عمى ضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن  من المناهج التعممية 

 
 :توجيهات لتعديل الممارسات البيداغوجية الصفية -
.  خالل األنشطة الصفية فردياالعتماد عمى العمل ال - 1
 . االستغناء نهائيا عن التجريب و استبداله بعرض صور أو رسومات  -2
 ر و المتعمقة بإظهار دور االنقسام المنصف و االلقاح في ثبات عدد الصبغيات 2عدم التطرق إلى المهمات الغير الواردة في منهاج - 3

  .2020التي ظهرت في تدرج سبتمبر 
 .االستغناء عن انجاز المهمة المتعمقة بإظهار دور المحيط في انتقاء األنماط الجديدة الظاهرية خالل الطفرة الوراثية- 4
 .استغالل الكتاب المدرسي-5
 
 
 
 



 
 
 :آليات تنفيذ ومتابعة التعمم عن بعد-
تحديد  ) يكون التحضير باالعتماد عمى األنشطة المقترحة من طرف األستاذحيث ضرورة التحضير المسبق لألنشطة  و مراقبتها -  1

 . الكتاب المدرسي نشاطات أو (التعميمات والسندات
 (م أو في القسم باستغاللها  في  المراقبة المستمرةوالزو)مراقبة أعمال المتعممين المنجزة عن بعد حسب اإلمكانيات المتوفرة  - 2
.   و االكتفاء بتدوين الموارد المعرفية و المنهجية المبنيةعميهاضرورة مناقشة التحضير المسبق لألنشطة  و المصادقة -  3
 
  :توجيهات لعممية التقويم-
.  فروض منزلية  تثمن بمالحظات وليس عالمات مع توجيهات لمتصحيح الذاتي -1
 .قسمبالمعالجة البيداغوجية في ال (فروض واختبارات  والتقويم المرحمي لمكفاءة )يتبع  كل تقويم  -2
 
 
 
 
 
 



 
 

 المخطط السنىي  لمادة علىم الطبيعت والحياة السنت الثانيت رياضياث                                     
 

األسبوع من السنة  أهداف التعمم
 الدراسية

تقويم تشخيصي   نوفمبر من 1األسبوع 
 

 يقدم تعريفا لمخمية كوحدة بنيوية لمكائنات الحية- 
  من نوفمبر2األسبوع 

  من نوفمبر3األسبوع 
 يستخرج ميزة البنيت الحجيريت للخاليا حقيقيت النىي- 
 يستخرج الطبيعة الكيميائية لممورثة- 

 نوفمبر من 4األسبوع 

  عنذ الكائناث الحيتADNللـ  يثبت تماثل بنية- 
  ديسمبرن م1األسبوع 
  من ديسمبر2  األسبوع

 

 تقييم المرحمي لمكفاءة

  ديسمبرمن 3 األسبوع 

 من ديسمبر 4األسبوع 

 استرجاع المكتسبات القبمية-
 يظهر مميزات االنقسام المنصف- 
 

  جانفي من1األسبوع 

  من جانفي2األسبوع 

  جانفي من3األسبوع  يظهر دور االنقسام المنصف في التنوع البيولوجي- 
  من جانفي4األسبوع   الشتاء عــطمة                                                   

 
 (تابع )يظهر دور االنقسام المنصف في التنوع البيولوجي - 

 

  من فيفري1األسبوع 

  من فيفري2األسبوع 

  من فيفري3األسبوع   يحدد و دور اإللقام في التنوع البيولوجي- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من فيفري4األسبوع  امتحانات الفصل األول

 يحدد العالقة الموجودة بين المورثة والصفة.
 

 مارس من 1 األسبوع

  من مارس2األسبوع   الربيععــطمة
  من مارس3 عأسبوع  يظهر دور الطفراث الىراثيت في التنىع البيىلىجي- 
 

                             تقييم المرحمي لمكفاءة
  من مارس4اسبوع 
  من أفريل1اسبوع 

  من أفريل2األسبوع 
 من أفريل 3األسبو  يبني  مفهوم الهرمون و الغدة الصماء - 
  من أفريل4ع األسبو يظهر المراقبة الهرمونية الرجعية السالبة- 

 ماي من 1 األسبوع    يظهر المراقبة الهرمونية الرجعية الموجبة- 
- 

          
 تقييم المرحمي لمكفاءة

 ماي من 2األسبوع 

 ماي من 3األسبوع 

  

 تقنيات الحديثة المستعممة لضمان تنظيم النسل

 من ماي 4األسبوع 

  من جوان1أسبوع 

  جوان من2األسبوع  اختبارات الفصل الثاني


